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Λόγος
του Pat Cox, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη σύνοδο εργασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την τροµοκρατία
Βρυξέλλες,
Πέµπτη 25 Μαρτίου 2004
Εµείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορηθήκαµε το φρικτό έγκληµα της Μαδρίτης στις 11
Μαρτίου ενώ συνεδριάζαµε στο Στρασβούργο. Αµέσως εξέφρασα τη βαθύτατη οδύνη µας, τα
συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη µας στις τόσο πολλές οικογένειες που υπέφεραν εξαιτίας αυτής
της αποτρόπαιης, αδικαιολόγητης και παράλογης επίθεσης ενάντια στο λαό της Ισπανίας, στη
δηµοκρατία και την Ευρώπη. Ήταν επίσης κήρυξη πολέµου εναντίον της δηµοκρατίας.
Αυτές οι αχαρακτήριστα απεχθείς πράξεις αποτέλεσαν ένα νέο βήµα στον διογκούµενο κίνδυνο της
τροµοκρατίας. Οι πολίτες µας αισθάνονται τώρα ότι είναι ευάλωτοι απέναντι σε µια απειλή που
µπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε κράτος µέλος µας ανά πάσα στιγµή.
Τον Ιανουάριο απευθύνθηκα στην πρώτη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για τα θύµατα της τροµοκρατίας και
και είπα κάτι που θα επαναλάβω και σήµερα: είναι καθήκον µας απέναντι στον ισπανικό λαό,
καθήκον µας απέναντι στους Ευρωπαίους, να µην υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλές
καταφύγιο για τους τροµοκράτες και την τροµοκρατία.
Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ιρλανδική Προεδρία που έθιξε το ζήτηµα της τροµοκρατίας σε
συνεδριάσεις του Συµβουλίου την περασµένη και την τρέχουσα εβδοµάδα. Αλλάζοντας το
πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, υπογραµµίσατε ότι η τροµοκρατία βρίσκεται στο
επίκεντρο της προσοχής µας.
Σε λίγο πρόκειται να συζητήσετε τις συγκεκριµένες προτάσεις που έχουν εκπονήσει οι Υπουργοί
∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών. Η έκκληση που σας απευθύνω είναι να πάρετε όλα τα απαραίτητα
µέτρα για να εξασφαλίσετε τη στενότερη δυνατή συνεργασία όλων των υπηρεσιών ασφαλείας µας
σε αυτό τον παγκόσµιο αγώνα ενάντια στην τροµοκρατία. Και θα σας ζητούσα να έχετε κατά νου
ότι το να συµφωνήσετε σε συµπεράσµατα θα είναι θετικό· αλλά το να εξασφαλίσετε ότι τα
συµπεράσµατα θα εφαρµοσθούν πράγµατι, είναι απολύτως απαραίτητο.
Έχουµε στη διάθεσή µας τους µηχανισµούς. Μπορούµε να καταλήξουµε σε συµφωνία ανάµεσα
στις κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι οι κυβερνήσεις θα εφαρµόσουν πράγµατι
αυτές τις αποφάσεις, και ότι η απαραίτητη συνεργασία µεταξύ κυβερνήσεων και υπηρεσιών
ασφαλείας θα κινηθεί τόσο επειγόντως όσο επιβάλλει η κατάσταση. ∆εν κατορθώσαµε να
τηρήσουµε όλες τις δεσµεύσεις που είχαµε αναλάβει µετά τις 11 Σεπτεµβρίου. Η τήρηση αυτών
των δεσµεύσεων θα είναι η πιο ταιριαστή απάντηση στη σφαγή της 11ης Μαρτίου. Έτσι θα
στείλουµε δυνατά και καθαρά το µήνυµα ότι οι δηµοκρατίες της Ευρώπης και τα θεσµικά όργανα
της Ευρώπης είναι ενωµένα και αποφασισµένα να νικήσουν αυτή τη µέγιστη απειλή που βρίσκεται
απέναντί µας.
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Και καθώς εντείνουµε τον αγώνα µας ενάντια στους τροµοκράτες, δεν πρέπει να ξεχνάµε την
τραγωδία των θυµάτων τους. Ελπίζω και πιστεύω ότι οι συγγενείς τους βρήκαν κάποια παρηγοριά
σ' αυτή την πρωτοφανή επίδειξη αλληλεγγύης και συµπάθειας από την ευρωπαϊκή, ή µάλλον από
την παγκόσµια κοινότητα. Το Κοινοβούλιο µας ζήτησε να αναδείξουµε την 11η Μαρτίου ως ηµέρα
µνήµης της Ευρώπης για τα θύµατα της τροµοκρατίας.
Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να στείλει ένα πεντακάθαρο µήνυµα.
En favor de la democracia y de los derechos humanos. No más bombas. No más muertos. Entre
todos acabaremos con los terroristas.
(Για τη ∆ηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Όχι άλλες βόµβες! Όχι άλλοι θάνατοι! Όλοι
µαζί θα νικήσουµε τους τροµοκράτες).
_______________________
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Λόγος
του Pat Cox, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Βρυξέλλες,
Παρασκευή 26 Μαρτίου 2004
Το θέµα που αναδεικνύεται για αυτό εδώ το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι η ανάγκη να
αντιµετωπίσουµε το χάσµα ανάµεσα σε λόγια και έργα. Και η ανάγκη αυτή πουθενά δεν είναι
περισσότερο έκδηλη όσο στην Ατζέντα της Λισσαβώνας, όπου το χάσµα ανάµεσα σε λόγια και
έργα οδηγεί σε χάσµα αξιοπιστίας του όλου εγχειρήµατος.
Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβώνας την άνοιξη του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε
φιλόδοξους στόχους για τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Στην καρδιά των στόχων
αυτών βρισκόταν η προοπτική για επιπλέον ετήσια ανάπτυξη, που θα οφείλεται στα µέτρα της
Ατζέντας και θα ανέρχεται σε 0,75%, κάθε χρόνο χωρίς εξαίρεση. Με τον τρόπο αυτό, έως το 2010,
θα φθάναµε τα ποσοστά ανάπτυξης των ΗΠΑ.
Η χάραξη φιλόδοξων στόχων και προθεσµιών είναι κοµµάτι της ευρωπαϊκής µεθόδου. Ηλεκτρίζει
τη δηµόσια δράση και µπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία µας απέναντι στο κοινό. Το πρόγραµµα
της ενιαίας αγοράς του 1992 και το ενιαίο νόµισµα του 1999 είναι πρόσφατα παραδείγµατα που
µας θυµίζουν ότι όλοι µαζί µπορούµε να πετύχουµε µεγάλα πράγµατα όταν το θέλουµε. Η Ατζέντα
της Λισσαβώνας, εξίσου φιλόδοξη µε τον τρόπο της όσο και οι παραπάνω στόχοι, απαιτεί σύντονη
δράση των κρατών µελών και βοήθεια από τις Βρυξέλλες, όχι προσκόµµατα. Πρόκειται για µια
ευρωπαϊκή εκστρατεία που διεξάγεται σε εθνικά πεδία µάχης. Οι δράσεις των κρατών µελών πρέπει
τώρα να φθάσουν στο ύψος των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών µας.
Ήδη έχουµε εµπειρία τεσσάρων ετών από το δεκαετές αυτό πρόγραµµα και όλες οι αναλύσεις
συγκλίνουν σε µια κοµβική διαπίστωση: δεν φθάνουµε τους στόχους µας.
Έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου. Τα κράτη µέλη, το ένα µετά το άλλο, επιδίδονται σε
εθνικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις – χαλάρωση των ρυθµίσεων στην αγορά εργασίας,
µεταρρύθµιση της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, προγράµµατα δηµιουργίας απασχόλησης –
αλλά το συνολικό άθροισµα όλων αυτών των προσπαθειών µέχρι στιγµής δεν έχει τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.
∆ύο βασικοί δείκτες, η οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση των θέσεων εργασίας, αναδεικνύουν
την έκταση του προβλήµατος. Οι πολίτες µας θέτουν δικαίως ερωτήµατα. Τη στιγµή που η εγχώρια
αγορά µας είναι σχεδόν µιάµιση φορά όσο η αµερικανική, και το µερίδιό µας στο παγκόσµιο
εµπόριο είναι µεγαλύτερο από των ΗΠΑ, πώς γίνεται να αποδίδουµε συνεχώς λιγότερο καλά από
ό,τι οι ΗΠΑ; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι, ενώ έχουµε ενιαία αγορά που υποστηρίζεται από ενιαίο
νόµισµα, πρέπει να περιµένουµε την αµερικανική οικονοµική ανάκαµψη για να µας βγάλει από τη
στασιµότητα;
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Φυσικά, οι εκλογείς µας ανησυχούν για το ρυθµό των αλλαγών και για τη διάβρωση της
παραδοσιακής εργασιακής ασφάλειας και άλλων κοινωνικών κεκτηµένων. Τα κράτη µέλη και το
ίδιο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εξηγήσουν ότι η
µακροπρόθεσµη ευηµερία της Ευρώπης απαιτεί να επικεντρωθούµε όχι στη διαφύλαξη αλλά στη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην προώθηση των δεξιοτήτων και της
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων. Στο µέτωπο της µεταρρύθµισης, επιτακτική ανάγκη είναι
να επιταχύνουµε τη διαδικασία, όχι να χαλαρώσουµε το ρυθµό.
Εµείς, στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, συµβάλλουµε στη διαδικασία των µεταρρυθµίσεων. Στο
τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου σηµειώνονται σηµαντικά βήµατα προόδου, καθώς ο
αριθµός των νοµοθετικών κειµένων που πρόκειται να εξετασθούν στις δύο τελευταίες συνόδους
ολοµελείας µας φθάνει σε πρωτοφανή ύψη. Μόλις την επόµενη εβδοµάδα, το Κοινοβούλιο
πρόκειται να εγκρίνει δύο σηµαντικές νοµοθετικές προτάσεις για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίας.
Είµαστε πρόθυµοι να προχωρήσουµε µε την ταχεία διαδικασία, όχι µόνο στο κείµενο για τα
αξιόγραφα, αλλά και σχετικά µε τον τραπεζικό τοµέα και τις ασφάλειες. Παράλληλα, πιέσαµε για
την ταχεία ελευθέρωση των εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών, όπως είχαµε κάνει στο
παρελθόν σχετικά µε την ευκολότερη πρόσβαση επιχειρήσεων και καταναλωτών σε φθηνότερη
ενέργεια.
Περνώντας σε περισσότερο οικεία ζητήµατα, θα έλεγα ότι τα θεσµικά όργανα δεν έχουν βρει τη
θέληση ούτε έχουν αποκτήσει την ορµή ώστε να δώσουν χειροπιαστά αποτελέσµατα. Θυµάται ότι
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης είχαµε αλληλοσυγχαρεί επειδή νοµίσαµε ότι είχαµε
καταλήξει σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Μαθαίνουµε τώρα ότι το Συµβούλιο, για µια ακόµη φορά, δεν κατόρθωσε να
ολοκληρώσει το θέµα, ενώ έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τις πρώτες συζητήσεις του, και
µάλιστα σε µια στιγµή που οι αµερικανικές εταιρίες ξεπερνούν τις κοινοτικές κατά 4 προς 1 στον
αριθµό διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ· αλλά
ακόµη και στην ίδια την Ένωση, οι αµερικανικές εταιρίες προηγούνται (170 έναντι 161).
Εκεί που έχουµε θεσπίσει ευρωπαϊκά πλαίσια δράσης, η υλοποίηση και η επιβολή σε εθνικό
επίπεδο είναι απογοητευτικές. Περίπου το 40% των οδηγιών της ΕΕ εξακολουθούν να µην
µεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο µέσα στην προθεσµία που τίθεται. Τα τρία θεσµικά µας όργανα
πρέπει να καταβάλουν συλλογική προσπάθεια στον τοµέα αυτό: η Επιτροπή πρέπει να µεριµνά για
την επιβολή· οι κυβερνήσεις των κρατών µελών θα έπρεπε να προωθούν πιο τακτικά πρωτοβουλίες
στα εθνικά τους κοινοβούλια στα θέµατα της Ατζέντας της Λισσαβώνας, ενώ το Κοινοβούλιο θα
µπορούσε να αξιοποιήσει το διάλογό του µε τα εθνικά κοινοβούλια για να αναδεικνύει ζητήµατα
προτεραιότητας όπου η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο υστερεί ή όπου πρέπει να ενισχυθεί η επιβολή
των διατάξεων.
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Η ποιότητα της νοµοθεσίας µας είναι θεµελιώδες ζήτηµα. Πρέπει βέβαια να νοµοθετούµε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά λιγότερο και καλύτερα. Τώρα πρέπει να εφαρµόσουµε τη συµφωνία που
συνάψαµε τον περασµένο ∆εκέµβριο σχετικά µε την καλύτερη νοµοθέτηση. Πρέπει να συµφωνηθεί
κοινό πρόγραµµα των τριών θεσµικών οργάνων για την απλούστευση της νοµοθεσίας, µε
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τους επόµενους έξι µήνες, για τον επόµενο χρόνο και για την
επόµενη πενταετή περίοδο και επίσης πρέπει να τηρήσουµε τη δέσµευσή µας και να αξιολογούµε
καλύτερα τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων µας από πλευράς θέσεων εργασίας,
ανταγωνιστικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας αντικειµενικές µελέτες
επεκτεταµένου αντικτύπου, και πάλι σύµφωνα µε κοινό πρόγραµµα που θα έχει συµφωνηθεί από τα
τρία θεσµικά όργανα και θα υπακούει σε κοινά κριτήρια.
Στο σχέδιο συµπερασµάτων, η Προεδρία δικαίως τονίζει τη σηµασία της έρευνας και ανάπτυξης,
όπου οι επιδόσεις µας όσον αφορά τις επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα είναι κακές. Υποστηρίζουµε
πλήρως την ιδέα της βελτίωσης των συνθηκών για την ιδιωτική έρευνα και ανάπτυξη και τη
στοχοθετηµένη δηµόσια στήριξη. Όσο για το δικό µας ευρωπαϊκό πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και
ανάπτυξης, ασφαλώς πρέπει να απλουστευθεί, ιδίως όσον αφορά τις µικρές και τις µεσαίες
επιχειρήσεις. Απαραίτητη όµως είναι και η επιπλέον χρηµατοδότηση, µε περισσότερα χρήµατα για
τη βασική και την εφαρµοσµένη έρευνα. Αυτή η υψηλή προτεραιότητα στη µελλοντική
χρηµατοδότηση πρέπει να αντανακλάται στις προσεχείς δηµοσιονοµικές προοπτικές τις οποίες θα
αρχίσουµε να συζητούµε το φθινόπωρο.
Η επιστηµονική µας κοινότητα, που όλο και περισσότερο δέχεται ελκυστικές προτάσεις εκτός
Ένωσης, πρέπει να κινητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί γύρω από ορισµένα µεγάλα ευρωπαϊκά
έργα, τα οποία παρουσιάζουν δυναµικό οικονοµικής βιωσιµότητας και µπορούν να δώσουν µια
ευρωπαϊκή εστίαση στις προσπάθειές µας.
Οι εργασίες της οµάδας της οποίας ηγείται ο Wim Kok και άλλοι έχουν συνεισφέρει στο να
κατανοήσουµε τι είναι αναγκαίο και να µπορέσουµε να διδαχθούµε από την παρελθούσα πρακτική
των κρατών µελών, έτσι ώστε να ενθαρρύνουµε περισσότερους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας,
να επιβραβεύουµε όσους εργάζονται και να προσφέρουµε ένα φιλικό περιβάλλον για τις νέες
επιχειρήσεις, µικρές, µεσαίες και µεγάλες.
Αλλά δεν αρκεί η οξύτερη ανάλυση των τεκταινοµένων στην ευρωπαϊκή οικονοµία· πρέπει να
συνοδεύεται από την επανόρθωση των αδυναµιών. Εδώ, το βάρος πέφτει σε σας, τους αρχηγούς
των κυβερνήσεων των κρατών µελών, αλλά τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα µπορούν και πρέπει να
παίξουν το ρόλο τους.
Η Ιρλανδική Προεδρία κατόρθωσε να ενοποιήσει τα συµπεράσµατα της συνεδρίασης: για πρώτη
φορά, πρόκειται να εκδώσετε ένα κείµενο σαφές και κατανοητό. Ελπίζουµε ότι τα λιγότερα
συµπεράσµατα θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερα αποτελέσµατα.
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Εξωτερικές σχέσεις
Κύπρος
Χαιρετίζω την παρουσία εδώ του νέου Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Καραµανλή, και τον
ευχαριστώ που αφιέρωσε το χρόνο να µε συναντήσει στην Αθήνα στις αρχές αυτής της εβδοµάδας.
Του εύχοµαι κάθε καλό, όπως και στον Πρόεδρο της Κύπρου, τον κ. Παπαδόπουλο, και ελπίζω για
επιτυχή περάτωση, µέσα στις επόµενες µέρες, των συνοµιλιών για επίτευξη λύσης στο κυπριακό
ζήτηµα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και εσείς, παρακολουθεί από κοντά τη διαδικασία που
εξελίσσεται στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων
Εθνών Kofi Annan. ∆ιακαής ελπίδα µας είναι ότι οι ηγέτες και των δύο κοινοτήτων θα βρουν τη
σοφία και την πολιτική βούληση έτσι ώστε να µετατρέψουν σε δυνατότητα και σε πραγµατικότητα
την ένταξη µιας συµφιλιωµένης και συµφιλιωτικής Κύπρου.
Έχει ειπωθεί πολλές φορές, αλλά αυτή εδώ µπορεί στ' αλήθεια να είναι "η τελευταία ευκαιρία".
Πιστεύω ότι, καθώς θα προχωρούµε στη φάση µιας πρότασης που θα συµφωνηθεί και θα τεθεί
ενώπιον των εκλογέων και των δύο κοινοτήτων στις 20 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει
να αναλάβει ενεργό ρόλο.
Πρέπει να δείξουµε καθαρά την ένταση της προσήλωσής µας στην επίτευξη λύσης, τόσο µε
επίκαιρες, εποικοδοµητικές πολιτικές δηλώσεις όλων των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων υπέρ της
επίτευξης λύσης, όσο και σε σχέση µε το µέγεθος µιας ενδεχόµενης δηµοσιονοµικής συνεισφοράς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µια ∆ιάσκεψη Χορηγών στις 15 Απριλίου. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση
µπορέσει να υποσχεθεί µια αξιόλογη συνεισφορά που θα συµβάλει αισθητά στο να δοθούν
διαβεβαιώσεις στους πολίτες για πρακτικά ζητήµατα που επηρεάζουν τη ζωή τους, όπως οι
µετεγκαταστάσεις, η ανοικοδόµηση και τα παρόµοια, αν µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε την
ενεργητική υποστήριξη της ΕΤΕπ, τότε θα έχουµε θετικό αντίκτυπο στο αποτέλεσµα που όλοι εµείς
που βρισκόµαστε γύρω από αυτό το τραπέζι σήµερα ελπίζουµε και επιθυµούµε.
Κοσσυφοπέδιο
Το ξέσπασµα της βίας στο Κοσσυφοπέδιο τις τελευταίες µέρες ήταν µια σκληρή υπενθύµιση των
συσσωρευµένων εντάσεων, της ρευστότητας και των κινδύνων για τη σταθερότητα που ακόµη
χαρακτηρίζουν τα ∆υτικά Βαλκάνια. Τα γεγονότα της 17ης Μαρτίου αποτελούν σοβαρή αρνητική
εξέλιξη, όχι µόνο επειδή προκάλεσαν έναν ακόµη πιο έντονο εκ των πραγµάτων διαχωρισµό των
εθνοτικών οµάδων, αλλά και επειδή έσπειραν νέες αµφιβολίες σχετικά µε το µέλλον του
Κοσσυφοπεδίου ως ειρηνικής και πολυεθνοτικής οντότητας.
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουµε καµία παρέκκλιση από την πολιτική µας προσέγγιση που
συνίσταται στο να επιµένουµε να υπάρξουν πρώτα πρότυπα και µετά να αποφασισθεί το καθεστώς.
Τα πρότυπα αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν την δυνατότητα πολιτικής δράσης. Στα πρότυπα αυτά
δεν υπάρχει ανοχή στη βία, ούτε στην πραγµάτωση πολιτικών στόχων µε βίαια µέσα.
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Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι δεν µπορούµε να αναβάλλουµε άλλο τον σοβαρό προβληµατισµό
σχετικά µε την πιο µακροπρόθεσµη διευθέτηση του ζητήµατος του Κοσσυφοπεδίου. Τα περιθώρια
της πολιτικής µας αρχίζουν να εξαντλούνται. Η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο έχει το δυναµικό να
βυθίσει στο χάος ολόκληρη την περιοχή και να αναστήσει φαντάσµατα του πρόσφατου
παρελθόντος. Χωρίς περιττές καθυστερήσεις πρέπει να ετοιµάσουµε το έδαφος για µελλοντική
δράση, που να οδηγεί σε δίκαιη, βιώσιµη και έντιµη λύση που να µπορεί να γίνει αποδεκτή από τις
δύο κοινότητες και να προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις και στις δύο.
Όσοι διακηρύσσουν την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει επίσης να είναι
έτοιµοι να συνοµιλήσουν µε τους γείτονές τους. ∆εν µπορεί να υπάρξει πρόοδος προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς διάλογο ή χωρίς ειρηνική και εποικοδοµητική δέσµευση.
Μέση Ανατολή
Η εξωδικαστική θανάτωση του Σεΐχη Ahmed Yassin στις 21 Μαρτίου, την οποία καταδίκασε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν διευκόλυνε ούτε την υπόθεση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή ούτε
την εξίσου ζωτική υπόθεση της καταπολέµησης της διεθνούς τροµοκρατίας.
Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουµε το δικαίωµα του κράτους του Ισραήλ να προστατεύει τον εαυτό του
και τους πολίτες του από τροµοκρατικές επιθέσεις και καταδικάζουµε ανεπιφύλακτα τις
τροµοκρατικές φρικαλεότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Χαµάς. Τώρα και οι δύο πλευρές της
σύγκρουσης πρέπει να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να τερµατίσουν το φαύλο κύκλο της βίας,
διαλέγοντας επιτέλους το δύσκολο αλλά απαραίτητο δρόµο του διαλόγου.
Την ώρα που η κατάσταση στην περιοχή συνεχίζει να οξύνεται, η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να
δώσει την εντύπωση ότι νίπτει τας χείρας της για την κρίση. Αν επιτραπεί στην ισραηλινή
κυβέρνηση να προχωρήσει ανεµπόδιστα τόσο στο µονοµερές, χωρίς διαπραγµατεύσεις πρόγραµµα
για απαγκίστρωση της από τη Γάζα, όσο και στην ανέγερση του τείχους ασφαλείας, υπάρχει
κίνδυνος να δηµιουργηθούν στην περιοχή νέες πραγµατικότητες που θα παρεµποδίζουν µια
βιώσιµη µακροπρόθεσµη λύση αντί να την προωθούν.
Πιστεύω ότι απαιτείται µια πολύ βαθύτερη εποικοδοµητική δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έτσι ώστε να εµφυσήσουµε νέα αίσθηση επείγοντος στο έργο µας από κοινού µε τα Ηνωµένα Έθνη
και τις Ηνωµένες Πολιτείες, να αναζωογονήσουµε τις προσπάθειες για διευθέτηση και να
αξιοποιήσουµε την πρόοδο που είχε σηµειώσει το χάρτης πορείας της Τετράδας.
Πρέπει να δώσουµε µια προοπτική στην περιοχή και υποστηρίζω ανεπιφύλακτα τη νέα,
περιφερειακή προσέγγιση της Προεδρίας, µε την οποία αυξάνεται το επίπεδο της δέσµευσης της ΕΕ
µέσω της ανάπτυξης µιας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ µε τη Μεσόγειο και τη Μέση
Ανατολή.
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Την περασµένη ∆ευτέρα, ο Πρόεδρος Μουµπάρακ ακύρωσε την επίσκεψη αντιπροσωπείας στην
Κνεσέτ για τον εορτασµό της 25ης επετείου της Συνθήκης Ειρήνης Ισραήλ-Αιγύπτου. Την ίδια
µέρα, κατά την έναρξη των εργασιών της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης,
εκλέξαµε οµόφωνα, και µε την ψήφο του εκπροσώπου της Κνεσέτ, τον Πρόεδρο του αιγυπτιακού
κοινοβουλίου ως πρώτο Πρόεδρο της Συνέλευσης. Κατανοώ ότι η Προεδρία και η Επιτροπή είχαν
ανειληµµένες υποχρεώσεις για την προετοιµασία της σηµερινής συνεδρίασης. Ένα µόνο έχω να πω:
µην υποτιµάτε τη δύναµη του δηµοκρατικού κοινοβουλευτισµού. Η Ευρωµεσογειακή
Κοινοβουλευτική Συνέλευση µπορεί να αποτελέσει βάση για την προώθηση των κοινών
στρατηγικών στόχων µας για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
*
*

*

Πρόκειται για την τελευταία προγραµµατισµένη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν
από τις ευρωπαϊκές εκλογές στις 10-13 Ιουνίου, οπότε φαντάζοµαι ότι θα περιµένετε να σας πω
λίγα λόγια για τη σηµασία τους.
Θα ήθελα κατ' αρχάς να αναφερθώ στην κλίµακα αυτών των εκλογών: 348.824.000 άνθρωποι στα
25 κράτη µέλη θα κληθούν να ψηφίσουν στις 10 έως 13 Ιουνίου. Θα είναι οι πρώτες ηπειρωτικής
κλίµακας εκλογές στην ιστορία της Ευρώπης.
Επιπλέον, οι εκλογές αυτές διεξάγονται σε µια χρονιά επανακαθορισµού και ανανέωσης της
Ένωσής µας και µέσα σε µοναδικές συνθήκες: είναι οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές µετά τη
διεύρυνση, υπάρχει η δελεαστική προοπτική της συµφωνίας για την πολυαναµενόµενη
Συνταγµατική Συνθήκη της Ευρώπης, ενώ σε λίγους µήνες θα ορισθεί νέα Επιτροπή.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διεύρυνσης αποδεικνύει την αµείωτη ζωτικότητα της Ένωσής µας και
την αλάνθαστη ικανότητά µας να παίρνουµε τελικά τις σωστές αποφάσεις στα ζητήµατα
θεµελιακής σηµασίας.
Εκεί που µέχρι στιγµής έχουµε φανεί λιγότερο αποτελεσµατικοί είναι στην ικανότητά µας να
µεταδώσουµε στο κοινό το συλλογικό µας µήνυµα. να µεταφέρουµε στους ευρωπαίους συµπολίτες
µας τα επιτεύγµατα της Ένωσης και τη σηµασία της για τη ζωή τους.
Τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα έχουν πολλά να κερδίσουν από µια ριπή φρέσκου αέρα και έχουν
ανάγκη το οξυγόνο της πραγµατικής δηµοκρατίας. Ποια ευκαιρία θα ήταν καλύτερη από αυτές τις
ευρωπαϊκές εκλογές, αυτήν εδώ την εξαιρετική χρονιά, ώστε να εξασφαλισθεί µια πραγµατικά
ευρωπαϊκή διάσταση στην προεκλογική εκστρατεία των επόµενων µηνών;
Φυσικά, η εγχώρια πολιτική και τα ζητήµατα προσωπικότητας θα διαδραµατίζουν πάντοτε το ρόλο
τους στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αν όµως θέλουµε οι πολίτες να µπορέσουν κάποτε να συνδεθούν
σωστά µε τις δραστηριότητες της ΕΕ, χρειαζόµαστε µια ευρεία, ανοικτή και δηµόσια συζήτηση για
ευρωπαϊκά ζητήµατα.
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Η ηµερήσια διάταξη της παρούσας Συνόδου Κορυφής αναδεικνύει ακριβώς το είδος των
ζητηµάτων που θα πρέπει να συζητηθούν στην προεκλογική εκστρατεία. Θα συζητήσετε – για να
απλουστεύσω λίγο τα πράγµατα – τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την οικονοµική ανάπτυξη,
την προστασία των πολιτών µας από τη µάστιγα της διεθνούς τροµοκρατίας, την απόφαση, µέσω
της νέας Συνθήκης, για τον καταµερισµό αρµοδιοτήτων στην ΕΕ για λογαριασµό των πολιτών,
καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στον κόσµο.
Όσο σοφές και περιεκτικές αν είναι οι αποφάσεις που θα πάρετε σήµερα εδώ, η συζήτηση δεν
πρέπει να τερµατισθεί στις Βρυξέλλες. Απευθύνω έκκληση σε όλους σας, τις προσεχείς εβδοµάδες
και µήνες να προπαγανδίσετε ενεργητικά όλα αυτά τα ζητήµατα και για την κοινή µας υπόθεση –
για µακροπρόθεσµη ειρήνη, ευηµερία και σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρό µας.
Τα πέντε προηγούµενα χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε το ρόλο του και εκπλήρωσε σε
µεγάλο βαθµό το θεσµικό καθήκον του, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσµατική και υπεύθυνη
άσκηση των νοµοθετικών εξουσιών του και την ενθουσιώδη και αµέριστη υποστήριξη στη
διαδικασία της διεύρυνσης.
Θα ήθελα λοιπόν τώρα να τονίσω, καθώς προχωρούµε προς αυτές τις µοναδικές ευρωπαϊκές
εκλογές, ότι έχει έλθει η ώρα οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης να τιµήσουν το ευρωπαϊκό σκέλος
της συµφωνίας µε τους εκλογείς της Ευρώπης. Σε αυτό το βαρυσήµαντο ορόσηµο της ιστορίας της
Ευρώπης, µε σεβασµό ζητώ από όλους σας να βγείτε στον κόσµο και να κινητοποιηθείτε για το
δηµοκρατικό µέλλον της Ευρώπης.
_____________________
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